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Den historiska Bellevueparken 

Wahlberg och Pasch 

Bellevue och landskapet närmast Brunnsvikens vattenspegel har sin prägel från det sena 1700-talets 

gustavianska park- och landskapsideal med Haga som centrum.  

  

”Charta och Grundritning öfwer Sillpackaren Anders Walbergs Egor vid Roslags Tullen och Ormträsket upsatt  
åhr 1723 in Junio” SSA AD.Fr.51. 

På denna karta från 1723 framgår att en mindre gårdsbebyggelse var belägen på Bellevuehöjden. 

Den enda odlingsbara marken sträckte sig ner mot sankmarken vid Ormträsket. Vägsträckningen 

från Roslagstull följde i princip dagens stäckning, över Bellevuehöjden och bort mot 

Stallmästargården. 
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Efter ett antal ägarbyten köpte hovmålare Johan Pasch ägorna 1755 och två år senare uppfördes 

Paschens malmgård strax intill det gamla tomtläget. Paschens mangårdsbyggnad är fortfarande 

bevarad liksom stora delar av de ekonomibyggnader som uppfördes de följande åren. 

Sparre 

1782 kom överståthållaren Carl Sparre i besittning av både Stallmästargården och Paschens 

malmgård. Sparres tankar med köpet av Paschens malmgård var att skapa en engelsk lustpark i 

enlighet med Gustav III´s intentioner för Brunnsviken. Det var också kungen som 1783 gav 

egendomen dess nya namn – Bellevue, (vacker utsikt) efter det pittoreska läget vid Brunnsviken. 

Uppförandet av en ny malmgård vid Bellevue påbörjades 1783 och Sparres träslott stod färdigt 

1784. Arkitekt Fredrik Magnus Piper hade 1781 påbörjat arbetena med Hagaparken för kungens 

räkning. År 1784 utarbetade Piper en generalplan för Bellevue. Tyvärr har ritningen för Bellevue 

inte återfunnits men i skrivelser från Sparre till Gustav III år 1785 beskrivs att anläggningsarbeten 

har påbörjats. ”Mitt efterdöme var Haga, och huruledes Naturen sielf absolut förbundit hela 

Nejdens anläggningar i en och samma Engelsk smak, vore öfverflödigt at för Eders Kungl Majts 

upplyste ögon upprepa.” 

 

Hieronymus von der Burg. ”Charta öfver BelleVue uti Stockholm vid Roslags  
Tullen författad år 1809”. SSA. 
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1809 års karta 

Utifrån en karta upprättad 1809 över Bellevue kan man se Pipers, Sparres och kanske även Gustav 

III:s intentioner för omvandlingen till en engelsk park med kopplingar till Hagaparken. Den terräng 

som Piper hade att utgå ifrån dominerades av rullstensåsen vid udden, Stallmästareholmen, samt 

Bellevuehöjden där själva malmgårdarna var belägna. En svårbemästrad topografi med tydliga 

pittoreska egenskaper som uppskattades av samtiden.  

Kartan visar att landskapet mellan höjderna har formats som böljande gräsytor flankerad av grupper 

med träd. Vägarna har fått mjuka och vindlande dragningar. I västra kanten ser man sjön 

Ormträsket och en antydan av den grusåskulle som kallades Generalsbacken. Denna blev under 

senare delen av 1800-talet borstschaktad då man använde sandmaterialet i ”sandkullen” vid den 

snabba utbyggnaden av Stockholms malmar. 

Efter Sparre och Gustav III 

Sparre avled 1791 och egendomen övertogs av Gustav III som planerade vidare för att stärka 

sambanden med Haga. Men bara ett halvår senare avlossar Anckarström sin pistol på 

Operamaskeraden och de gustavianska visionerna slocknar. 

Bellevue inhyste de kommande åren en växlande skara av kungliga familjemedlemmar och 

förnämare hyresgäster. Parken underhålls med samma organisation och ambitionsnivå som gällde 

för Hagaparken men underhåll och förnyelsen av parken avtog. 

Ålkistan sprängdes 1863 vilket medförde att vattennivån i Brunnsviken sjönk med hela 1,25 meter. 

Strandpromenadernas förhållande till vattenytan förändrades och storleken på viken mellan Bellevue 

och Roslagstull minskade. 

År 1882 invigdes Värtabanan, som sedan dess klyver Sparres park i två delar, parken norr om 

järnvägen och parken söder om järnvägen. Järnvägsbygget medförde även att vägdragningar i 

parken fick läggas om. 

1900-tal 

1889 övertog Stockholm stad arrendet för att förhindra statens planer på att anlägga ett fängelse i 

parken. Under tidigt 1900-tal börjar Bellevue rustas med inriktning mot idrotts- och utflyktspark 

och år 1910 presenterade byggnadskontoret för första gången ”en enhetlig plan till ordnande af 

Bellevueparken”. 
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Segelsällskapet Brunnsviken fick 1898 tillgång till stränderna öster om Stallmästarholmen. Vid 

Stallmästargården anlades en småbåtshamn och därifrån har båtplatserna succesivt utvidgats utefter 

Stallmästarholmens västra strand. 

Carl Eldhs ateljé ritades av Ragnar Östberg och uppfördes på Bellevuehöjden 1919 i nära anslutning 

till Paschens malmgård. I söder expanderade småindustrier allt närmare parken.  

År 1936 stod Sveaplans flickläroverk färdigt, senare använd som Sveaplans gymnasium. Idag 

används lokalerna av Socialhögskolan. 

   

Foton mot Bellevue ca 1950-talet. I bakgrunden syns Sveaplans gymnasium och Sparres träslott på Bellevuehöjden. Bilderna  
tagna ungefär vi läget för Wenner-Gren Center. (Foton från Stockholmsskällan) 

Våren 1940 genomfördes successiv förstärkning av Stockholmsområdets försvar. Det sista skedet i 

utbyggnaden var en satsning på fältbefästningar i en inre huvudförsvarslinje. I norr gick 

försvarslinjen vid Norrtull och till Stallmästarholmen lokaliserades bl.a. ett pjäsvärn för en 

luftvärnskanon på åsens krön. På Bellevuehöjden byggdes två pjäsvärn för att avvärja flyganfall mot 

Värtabanan. 

Wenner-Gren Center invigdes 1962 som ett internationellt center för gästande vetenskapsmän.  
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Dispositionsplan 1962. Stockholms stads gatukontor.  

En dispositionsplan från 1962 visar utformningen kring Wenner-Gren Center och Sveaplans 

gymnasium som i stor utsträckning stämmer med dagens situation. 

 

 

Södra Pelousen i Bellevueparken år 2004 före utbyggnaden av Norra Länken. Wenner-Gren Center till höger om bilden.  
(Foto: Lars Bjerin) 
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Utbyggnaden av Norra Länken 

I samband med den s. k Dennisöverenskommelsen år 1993 beslöts att Norra Länken skulle ges en 

dragning i en tunnel norr om Wenner-Gren Center för att sedan fortsätta in under Bellevueberget 

och vidare mot Värtan. I och med att Nationalstadsparken skapades år 1995 blev det inte tillåtet att 

schakta inom delar av Bellevueparken vilket lede till att projektet stoppades. Vägverket (numer 

Trafikverket) tog fram en förändrad arbetsplan som innebar att parken skulle lämnas orörd. Mycket 

ambitiösa försöksarbeten gjordes för att finna en byggmetod som skulle lösa problemet. Man fann 

emellertid att metoderna var genomförbara men skulle medföra en avsevärd fördyring och 

tidsförlängning, vilket skulle äventyra hela tunnelprojektet. Med stöd av ett tillägg till lagen om 

Nationalstadsparken fick Vägverket år 2009 tillstånd att schakta inom parken men att stor hänsyn 

skulle tas till omgivningen. Stockholms stad, som markägare, tog nu fram en plan för att återställa 

parkmarken och samtidigt återskapa flera av de bärande idéerna till Pipers intensioner, vilka gått 

förlorade genom åren. Norra Länken invigdes i november år 2014. 

 

 

Påbörjat schaktningsarbete för Norra Länken mellan Värtabanan (t. v.) och Wenner-Gren Center (t. h.). 
Befintlig gång- och cykelväg var hela tiden öppen för passage trots det trånga läget. 
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Det var mycket trångt mellan Värtabanan och Wenner-Gren Center. Observera ställningen i förgrunden för att bevara en stor lind. I 
fonden en provisorisk bro för gång- och cykelvägen samt Bellevueberget. (Foton: Lars Bjerin) 

 

Parkupprustningens målsättning och genomförande 
Målsättningen med Bellevueparkens upprustning har varit: 

– att lyfta fram Bellevueparken som en del av Nationalstadsparken samt parklandskapet kring 
Brunnsviken. 

– att förstärka den historiska inriktningen mot Pipers engelska landskapspark. 
– att förstärka de ekologiska värdena i parken. 
– att parken ska göras mer attraktiv som vistelseyta för besökare och boende i framtidens Stockholm. 
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Södra pelousen hösten 2014 efter utbyggnaden av Norra Länken och upprustningen av Bellevueparken. Observera den nya  
gångstigen, Pipers stig, till vänster och lekplatsen vid Pelousens övre del. 

 

 

Från återinvigningen av Bellevueparken i augusti 2014. Trio Cima Rosa spelade 1700-talsmusik. (Foton: Christina Bengtsson) 

Exempel på hur målsättningarna i södra pelousen uppfyllts: 

– Plantering av träd och växter i varierande storlekar och varierande form, enligt den engelska 
landskapsparkens ideal, har utförts. Arterna har valts ut för att vara historiskt passande. 

– En mindre utflykts-/lekplats har byggts uppe på pelousens högsta del med bl.a. små lekhus och grill. 
Härifrån kan man nu återigen åka pulka ner för den böljande slänten.  

– ”Pipers stig” har anlagts längs med Värtabanans södra sida och fortsätter upp på pelousens högsta 
del. Sträckningen har plockats upp bl.a. utifrån 1809-års karta.  

– Ett s.k. ”haha-dike”, ett klassiskt inslag i den engelska landskapsparken, har anlagts som en näst intill 
osynlig ”gräns” för att skilja parken från den övriga omgivningen/stadsmiljön. 


